Protokoll fört vid årsmöte med Borås löparklubb
Onsdagen den 29 september kl 18.00
Plats: Borås GIF´s anläggning på Knektås
Föredragningslista

1.
2.
3.
4.

Ordförande Lasse Jutemar hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
Till ordförande för mötet väljs Mats Tolfsson
Till sekreterare väljs Lasse Jutemar
Fastställande av röstlängd för mötet, 11 närvarande medlemmar enligt bilagt
dokument
5. Till protokollsjusterare tillika rösträknare väljs Mattias Seaberg och Anton Wilson
6. Mötet finner att årsmötet är utlyst på rätt sätt enligt stadgarna
7. Föredragningslistan godkänns
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhetsåret/ räkenskapsåret (2020)
Föredras och läggs till handlingarna, se bilaga
9. Revisorernas berättelse utgår eftersom inga revisorer har funnits pga att detta är
första ordinarie årsmöte.
10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
11. Medlemsavgiften oförändrad för 2022 200:12. Ekonomisk plan för kommande verksamhets-/ räkenskapsår godkänns och läggs till
handlingarna se bilaga
13. Styrelsens förslag att utöka antalet styrelseledamöter till sex personer från nuvarande fyra
personer beslutas och paragrafen förklaras omedelbart justerad
14. Inga inkomna motioner föreligger

15. Val
a. Till föreningens ordförande för en tid av ett år väljs Lasse Jutemar
b. Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år väljs Marita Björk, Per Camén och
Lars Wahlqvist,
c. Till ledamöter i styrelsen för en tid av ett år väljs Karin Apelqvist, Johan
Bergstrand och Anton Wilson
d. Till suppleant i styrelsen för en tid av ett år väljs Sara Jönsson
e. Till revisor för en tid av ett år väljs Carolina Pansar med Ulf Olsson som suppleant
f. Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år väljs Mats Tolfsson och Patrik
Apelqvist med Mats som ordförande
g. Frågan om ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerade
hänskjuts till styrelsen för beslut
16. Ordförande Mats Tolfsson överlämnar ordet till Lasse Jutemar som tackar Mats och
övriga närvarande för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Efter mötet avtackas en av föreningens grundare Pär Nyberg för sin insats i styrelsen
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